OFFERT 15.12.2020

SLALOMHÄLSNINGAR FRÅN PARRA!
Vi erbjuder åter denna vinter landsdelens bästa plats för en fartfylld slalom- och friluftsdag
för er skolas elever.
”Från buss till backe på en kvart”: I Parra behöver eleverna ej köa för sin
hyresutrustning. Och konstsnö står emot regn o varmt väder!
Vi vill speciellt föra fram vår slalomskola för skolelever. Slalomskolans undervisning
beskriver på följande sidan av detta brev. Sidan kan ni kopiera åt elevernas föräldrar då ni
planerar eller informerar om slalom- och friluftsdagen.
Om Parras mångsidiga möjligheter finner ni mera information på vår websida www.parra.fi.

OFFERT GÄLLANDE SLALOM- OCH FRILUFTSDAG PÅ PARRA
För säsongen 2020-2021 offererar vi Parras slalom- och friluftsdag förmånligt enligt
följande. Om ni vill köpa mat ger vi en offert om så önskas.
Liftkort (Skidset ingår, men ej snowboardset eller twintipset)

15,00 € / elev

Tilläggspris för snowboardset eller twintipset.
(Liftkort tillkommer, totalt 21,00 €/elev) Kan bytas till skidor.

6,00 € / elev

Slalomskola 1,5 h
(med skidor 10-12 och med snowboard 4-5 elever per grupp)

63,00 € / grupp

En skidslärare som ett biträde till en elev

31,00 € / timme

En grillkåta och / eller en stor gasgrill med gas för korvgrillning

utan extra pris

Priserna innehåller mervärdesskatt. Parras säsongkort gäller ej i samband med
skolgruppreserveringar (bara normala öppettider).
Paketet innehåller även slalomhjälm för alla.
Skolans personal får hissbiljett och utrustning utan debitering för sina uppgifter. Om
elevernas föräldrar kommer med gruppen, de kan åk med skolgrupppris.
Vi tar emot skolgrupper även lördagar (lördag som skoldag tillsammans med familjen).
Elev- och personalprisen är desamma som ovan, föräldra- och syskonpris på biljett och
utrustning är de normala (grupprabatt). Om vistelsetiden i Parra sammanfaller med allmän
öppenhållningstid gäller Parras säsongkort.

MERINFO OCH RESERVERING
På Parras hemsida hittar ni vår up-to-date kalender för skolgrupper www.parra.fi
Reservering via websidan, e-post info@parra.fi eller per telefon 040 843 4247
Med vinterhälsningar!
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INFO:

PARRAS SLALOMSKOLA FÖR SKOLELEVER
Slalomåkning är för många barn ett utmärkt sätt att få motion och samtidigt njuta
av vintern. Slalomåkning är en konstgren där man efter att ha lärt sig grunderna
lätt kan utvecklas själv.
Under er skolas friluftsdag erbjuds slalomundervisning. På detta sätt får barnet
bekanta sig med sporten tillsammans med sina kompisar.
Det viktigaste i Parras skidskola är den positiva upplevelsen. Skidskolningen i
backen sker på barnens villkor med hjälp av lekar och med gott humör.
Under skidskolan undervisas barnet i huvudsak om säkerheten och beteende i
backen, teknik i hur man svänger och bromsar, hur man stannar, faller samt
använder liften.
Barnen som deltar i skidskolan inleder i övningsbacken med en enkel replift.
Skolningen kan även framskrida till ankarliften. Under skidinstruktörens
övervakning kan längre hunna elever komma att använda större backe.
Slalomskolan lämpar sig även för förskolebarn. Likaså kan barn, som tidigare åkt
slalom komma med och förbättra sitt kunnande.
Slalomhjälmen hör till uthyrningsutrustningen utan extra kostnader.
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